
Den røde SV ANE 
INFO-BLAD OM GJØVIK RV SITT ARBEID I KOMMUNESTYRET - nr 1, januar 2000 

Endelig lyktes vi: 
RV innvalgt i Gjøvik kommunestyre for første gang! 
Valgresultatet. 
Med 303 stemmer og 2,4% kom RV inn med god margin, fram fra 187 stemmer i 1995. Ved fylkestingsvalget ble 
det avgitt 230 stemmer i Gjøvik - noe som trolig hadde holdt til å ta det siste mandatet i kommunestyret. Vi hadde 
altså god margin på en fast plass. RV-velgerne deler seg inn i mange kategorier. Det er hyggelig å registrere at 
flere stemmer på RV i seg sjøl. Men både kandidatene, behov for "en som sier ifra" og en gjenreising av den 
politiske debatt har vært bakgrunnen for at folk stemte RV. Vi har med andre ord store forventninger å innfri. 
Hvem sitter i kommunestyregruppa? 
Velgerne stemte inn Finn Olav Rolijordet som RV sin faste representant. Jorunn Pedersen er 1.vara - bare færre 
slengere skilte henne fra å ta den faste plassen . 2. vara er Michael Hall og han ble kumulert opp. 3. og 4. vara er 
henholdsvis Tone Olstad og Ingvild Mehus. Disse 5 er den offisielle kommunestyregruppa - bestemt av velgerne. 
I tillegg har et medlemsmøte i RV supplert inn disse i gruppa: Roger Sollie, Størk Hansen, Ivar Skeie og Einar 
Gullord . RV sin gruppe er altså på 9 personer - 5 med stemmerett i gruppa. 

Opprør mot staten 
Hovedtendensen i den økonomiske politikken er etter RV sin mening at staten bygger opp en enorm formue 
samtidig med at velferdssamfunnet forråtner. Vi gjengir her utdrag av Finn Olav sitt innlegg i kommunestyret da 
budsjett for 2000 ble behandlet første gang den 18.11 .99. Hele innlegget blir lagt ut på våre hjemmesider. 

Ordfører 

RV har to innfallsvinkler når det 
gjelder kommunebudsjettet. 
- den ene er å se på hvor mye vi 
har å rutte med , de rammene staten 
setter 
- den andre er å se på hvordan vi 
disponerer midlene 
(-) 
Først: rammene slik de er gitt av 
staten. 
I flere år har kommunesektoren blitt 
påført økt ansvar og oppgaver 
gjennom flere reformer som det 
ikke har fulgt med tilstrekkelige 
midler til å gjennomføre. For Gjøvik 
sitt vedkommende gjelder det bla 
reform 97 der det er gjort store 
investeringer for å gjøre , skolene i 
kommunen i stand til å ta i mot 6-
åringene og tilby dem og de andre 
elevene skikkelige forhold . 
(-) 
I saksframlegget skriver ordfører 
avslutningsvis dette: 
(om manglende effekt av Rattsø) 

Mandag ble rapporten fra det 
tekniske beregningsutvalget 
publisert. Skal man tro avisene, er 
rapporten en eneste stor beskriv
else av at inntektsforholdene 
mellom kommunene er uendret 
siden 1986. Det påpekes at' det 
fortsatt er de samme ulikheter 
kommunene i mellom når det 
gjelder f. eks avgiftsnivået i dag 
som på 80-tallet. Til tross for både 

nytt rammefinansieringssystem og 
Rattsø-innstillinger. 

Det kan derfor sies med en viss 
grad av sannhet, at fordelingen av 
midler kommunene imellom 
kommunene, ikke er «rettferdig». 
For Gjøvik sitt vedkommende har vi 
jo funnet ut at det bor for mange 
trygda her, derfor er skatteinngang
en lav. Vi reiser til fylkesmannen for 
å få litt mer skjønnsmidler - på 
bekostning av andre. 

Men: Det er et blindspor å tro at 
urettferdig fordeling er hoved
problemet - det er at kommunesek
toren under ett ikke får nok midler. 

La oss først se på hvordan det har 
gått med skatten vår de siste årene. 
Utviklingen av skatteøret har vært 
slik: 
(lysark 1 
1995 13.5% - 2000 11 .2%) 
(-) 
Når det da er slik at den delen av 
skatten du betaler til kommunen, 
blir mindre, hva skjer i den andre 
enden? Jo rikdommen hoper seg 
opp hos staten, den går ikke tilbake 
til kommunene. Dette ser vi best 
ved hjelp av denne tabellen : 
(lysark 2, tabell på fellesskatt opp 
mot overføringene) 

Denne tabellen viser at hoved
problemet ikke er at fordel ingen 
mellom kommunene er urettferdig, 
men at kommune-sektoren bl ir 

tilført stadig mindre av staten. I 
realiteten er kommunesektoren i 
ferd med å finansiere seg sjøl. 
Forskjellen mellom fellesskatt og 
statlige overføringer for 2000 er 
anslått til ca 4 mrd mens forskjellen 
i 1994 var litt over 22 mrd . 
(-) 
Det er uansvarlig å sitte i et 
kommunestyre å vedta ned
leggelser av våre tjenester samtidig 
som statens rikdom øker hver dag. 

Derfor blir det slik at et virkelig og 
sant budsjett i Gjøvik kommune 
burde salderes med et skatteøre på 
13.5%. Det betyr ihvertfall 
- ingen kutt 

bedre tjenesteproduksjon 
kommunen 

Rød Valgallianse sitt primære 
forslag er allikevel nøkternt - å 
videreføre budsjettnivået fra 1999, 
saldere med et høyere skatteøre og 
legge press på Stortinget for å få 
fram tilstrekkelige bevilgninger til 
kommunene. 

Rød Valgallianse sitt sekundære 
budsjett forslag er å forholde seg til 
det uvirkelige og falske bilde av 
kommuneøkonomien ved å delta i 
kuttøvelsene på bare en sektor -
sentraladmin istrasjonen. Vi foreslår 
at den kuttes ytterl igere ti lsvarende 
kuttet i helse&sosial slik at den 
sektoren skjermes. (-) 

Forslag til uttalelse: På bakgrunn av situasjonen i kommuneøkonomien generelt og Gjøvik Kommune spesielt, vil Gjøvik 
kommunestyre på det sterkeste oppfordre Stortinget til åta ansvaret for å utvikle velferdsstaten ved å øke overføringene til 
kommunesektoren dramatisk. 
Forslag til tiltak· Gjøvik kommunestyre inviterer fylkets stortingsrepresentanter til et møte for å drøfte utviklingen av kommunens 
økonomi. Representanter for fagbevegelsen - kommuneforeningen og lærerorganisasjonene - inviteres på møtet. 
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Følg med på arbeidet vårt 
I kommunestyret vil vi gjøre mye som 
dessverre ikke alltid vil bli dekket av Oppland 
Arbeiderblad. Derfor har vi lagd "Den røde 
Svane". Dette skal være ei enkel 
informasjonsavis (etter hvert med litt bedre lay
out) som vi distribuerer til medlemmer, 
sympatisører og velgere. 

Kanskje ber vi deg om å være med å spre 
info-bladet etter hvert, eller vi ber deg skrive -
i hvert fall trenger vi tips om saker å ta opp i 
kommunestyret. 

Dette har vi tatt opp 
Møte 1 - 28.10 

- Hvorfor vi ikke kunne stemme for varaordfører. 

Nei til salg av Gjøvik Energi 
RV er prinsipielt i mot privatisering - også på 
Gjøvik. Det å selge ut eierandeler i 
kraftselskap er helt uaktuelt for oss å støtte. Vi 
er åpne for sterke selskap i offentlig eie og ser 
ikke den helt store forskjellen på et AS eid av 
Gjøvik kommune eller et AS eid av flere 
kommuner. RV er ellers i mot at offentlige 
selskaper organiseres som et I AS. Vårt 
endelige standpunkt i forhold til den 
situasjonen som står nå, vil være klart til den 
27. januar - da skal salg, fusjon 

I 
r etc trolig 

avgjøres. 

- Hilsen til Gavle i forbindelse med naziterror. Enstemmig vedtatt. 
Møte 2 - 18.11 

- A innkalle til møte med stortingspolitikerne fra Oppland om økonomien. Oversendt forman skapet. 
- Kjempe for et skatteøre på 13.5%. Avvist. 
- Kutt i sentraladministrasjon. 1 stemme. 
- Ingen endringer 1999 - 2000. 1 stemme. 

Møte 3-16.12. 
- Ingen prisøkning for leie av svømmehallen på Tranberg for reumatikerne. Ivaretatt av Hov dutvalget. 
- Skateboardpark på Nytorvet. Støttet intensjonen, oversendt Hovedutvalg Kultur. 
- Møtegodtgjørelsen på 400 frafalles når det utbetales tapt arbeidsfortjeneste. 4 stemmer. 
- Idrettsrådets avviste forslag om at idrettsanlegg bør leies ut gratis til barn og unge. 1 stemfle. 
- At kommunens/Fjellhallens økonomi legges fram som egen sak før det kuttes noe. 8 stemmer. 

Våre posisjoner 
Vi innrømmer det gjerne - vi kom ikke heldig ut av konstitueringen av kommunestyret, råd og utvalg. Delvis ford i 
vi manglet erfaring på hestehandel, delvis fordi ingen konstellasjon trengte vår stemme og delvis for i SV valgte 
å utnytte sin posisjon i forhold til at AP ikke har rent flertall. Summen er at vi havnet i Landbruksutvalget (et 
utvalg som er diskutert nedlagt). Ingen av våre ønsker ble tatt hensyn til. Sammenligner vi oss med V som også 
har 1 representant, så ser vi at vi virkelig kom dårlig ut. V sitter i 3 hovedutvalg samt kontrollutvalget. Vi fikk 7. 
vara i Helse og Sosial (Jorunn) og 8. vara i Teknisk (Roger). Dette skal vi helt garantert gjøre bedre neste gang. 

~-? I 
Trilleren i OA i desember var at Finn Olav ble nektet innsyn i en innkjøpsavtale med Korsbrekke ogorck. OA 
kjørte veldig bra og presset ble stort nok til at ordfører Hagebakken åpnet for innsyn - i denne saken . Han gled 
derfor unna den prinsipielle problemstillingen om tolkn ing av lovverket. Bare flere slike saker vil vise hvor han 
faktisk står. Og avtalen, hva viste den? Jo, at kommunen for andre halvår 1999 fikk en merutgift på kr 187.000 
ved å skifte leverandør. Tar vi med transportutgiftene nærmer vi oss 400.000 i ekstrautgift. "Pukkver~saken" var 
oppe for retten 6. og 7. januar og dom faller sist i januar. Vi kommer tilbake med mer stoff om denne 

1

saken. 

Apent medlemsmøte I 
Kommunestyregruppa har ansvarlig for de ulike saksfeltene etter hovedutvalg. Vi holder på a etablere 
arbeidsgrupper under hvert slikt saksfelt. Vi vil trekke med ressurspersoner som ikke er met! i RV. 
Flere har allerede sagt seg interessert og utover vinteren vil gruppene komme i gang . I forbindelse 
med dette inviterer vi herved til et åpent medlemsmøte. Møtets hensikt er at dere som har s~art positivt 
på vår henvendelse om å bli med i arbeidsgrupper, også skal få mulighet til å diskutere helh:eten i 
arbeidet. Vi er også veldig søkende, kommunestyrearbeid er nytt for oss. Hva skal vi gjørej vordan 
skal vi bruke representasjonen til beste for folk i Gjøvik? Her er muligheten til å være med å legge 
løpet for de 4 årene vi skal være der ( i første omgang ... ) 

Møtet er på Arbeiders am/ undet onsdag den 2. februar kl j 9. 00. 

Gjøvik RV - boks 315 - 2801 Gjøvik 
Leder Jorunn Pedersen - Østre Totenvei 117 - 2821 Gjøvik - tlf 61176657- jonmp@online.no 

Kommunestyrerepresentant Finn Olav Rolijordet - Johan Castbergsgate 40 - 2815 Gjøvik 
- tlf 61177140 - 905 16 931 - - rv@rv.no 
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